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Kriterier for tildeling af Årets Frivilligpriser 
 
Der uddeles årligt to frivilligpriser – én i redningsberedskabet og én i hjemmeværnet. 

 

Årets Frivilligpriser består af en pris, som kan tildeles enten en frivillig eller en frivilligenhed i 

henholdsvis redningsberedskabet og hjemmeværnet. 

 

Priserne, som blev uddelt første gang for 2003, er indstiftet af Frivilligkontaktudvalget, der består 

af repræsentanter for Forsvarsministeriet (formand), Beredskabsstyrelsen, Hjemmeværns-

kommandoen, KL, Beredskabsforbundet og Hjemmeværnets Landsråd. 

 

Formålet med uddelingen af Årets Frivilligpriser er at påskønne det store arbejde og den indsats, 

som udføres af de frivillige. Det er endvidere formålet med priserne, at de kan medvirke til at 

støtte op om anvendelsen af frivillige og generelt skabe øget opmærksomhed om frivilligområdet. 

 

Frivillige i hjemmeværnet og redningsberedskabet, myndigheder i beredskabet, politiet, Forsvaret 

og hjemmeværnet samt virksomheder med tilknytning til virksomhedshjemmeværnet kan indstille 

individuelle frivillige eller en frivilligenhed til Årets Frivilligpriser. Indstilling af en individuel frivillig 

eller en frivilligenhed til Årets Frivilligpriser skal ske gennem den myndighed, den individuelle 

frivillige har kontrakt med, eller i hvis regi den pågældende frivilligenhed virker. 

Frivilligkontaktudvalget vurderer de indkomne indstillinger og fungerer som priskomité for Årets 

Frivilligpriser. 

 

Prisen som Årets Frivillig tildeles en eller flere frivillige, der i det forløbne år har ydet en helt 

særlig indsats i forbindelse med hændelser, eller som har ydet en bemærkelsesværdig indsats for 

generelt at skabe opmærksomhed omkring anvendelse af frivillige i redningsberedskabet eller 

hjemmeværnet. Endvidere kan prisen som Årets Frivillig tildeles en frivillig, som har udvist et stort 

engagement som frivillig, eksempelvis i kraft af en flerårig vedvarende indsats som frivillig, en høj 

grad af beredvillighed eller en evne til at styrke sammenholdet mv. 

 

Prisen som Årets Frivillige Enhed tildeles en enhed, der i det forløbne år har ydet en helt særlig 

indsats, enten i forbindelse med hændelser eller som har ydet en bemærkelsesværdig indsats for 

generelt at skabe opmærksomhed omkring anvendelse af frivillige. Prismodtagerne bør fremstå 

som gode og forbilledlige eksempler på frivillige og frivillige enheder og dermed kunne udgøre en 

inspiration for andre. Tildelingen af Årets Frivilligpriser bør samtidig set over en flerårig periode 

afspejle frivilligområdets forskelligartethed. Prisen som Årets Frivillige Enhed kan ligeledes tildeles 

et konkret projekt udført af frivillige, som opfylder ovenstående kriterier. 

 

 

Frivilligkontaktudvalgets medlemmer indgiver indstillinger til sekretariatet primo januar. Ved 

ordinært møde i februar måned drøfter udvalget de indkomne indstillinger og udpeger de to 

modtagere af Årets Frivilligpriser. Priserne uddeles herefter af forsvarsministeren i april måned. 


